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 بسم هللا الرمحن الرحيم

  واألربعون  السادس -تفسري آيات األحكام
 عمران آل سورة من آيات ثالثة الشيخ فسر             

 
تََااا َِ امُّ قال تعالى:  ُِ اُش  َُ ُ َِ َوأ ْك اْلِكتَاا ُ اامُّ هُامَّ أ َِ َك َْ ِك ْنا ُ ٌََاامُّ  ِِ  ََ ٌَْك اْلِكتَاا )هَُو الَِّذَي أَنَزَل َعلَ

ا الَّذِ  َِّ َ ُْ تَ فَأ ا ٌَْعلَ َِ ْن ُ اْ تِغَاء اْلِفتْنَِة َواْ تِغَاء تَأِْوٌِلِ  َو ِِ ا تََاا َ َ  َِ ٌْغُّ فٌََتَّ ِعُوَم  ْْ َز أِْوٌلَ ُ ٌَم فً قُلُو ِِ 
 ُ ا ٌَذَّكَُّش إِالَّ أ َِ ْم ِعنِد َش ِّنَا َو ِِّ نَّا  ِِ  كُلٌّ  َِ ِْ ٌَقُولُوَم َ وَم فًِ اْلِعْل ُُ اِس َِ(إِالَّ اّلّلُ َوالشَّ  .ْولُواْ األْل َا

ك، وهىلا  ك ًىاهراك  ليىا أنزل هللا كتابه للبيان وإقامة البرهان، ومقتضى  للىأ أن يكىون بينىاك مًكمىا
اإلًكام ال  الكتاب د منووالمقص ،وللا سم  هللا المًكمات بـ)أم الكتاب( أي أصلهاألصل فيه، 

ضرورة إليها كؤم القرى يقصدها وأُم الشيء أصله اللي تر ع الفروع إليه وال ير ع بال اللبس،
ك بقلوبهم وو وههم وأبدانهم وال يقصد أهل أم القرى  ميع القرى.  أهل القرى  ميعا

أصىىل والتشىىابه  ىىارك  نىىد كىىل  ربىىي يفهىىم لأىىة العىىرب التىىي أكنىىزل  ليهىىا  القىىر ن إًكىىامو 
م   ربيىة فىي القر ن، وليست العربية المتؤخرة التي دخلتها الع مة فأيرت اللسان وبدلته، فتسى

مقابىىل الع ميىىة، ال بالنسىىبة لفصىىاًتها وبيانهىىا، ومىىا زال اللسىىان العربىىي يضىىع   نىىد العامىىة 
 والخاصة ًت  استع م كثير من القر ن  ل  كثير من العرب.

ك واًىداك،  ك سىاغأا فقىد روى  واإلًكام ضد المتشابه، وهو ماال يًتمل في الشريعة إال قوالك وو ها
 ىن  لىي  ىن ابىن  بىاس قىالا مًكمىات الكتىاب ناسىخه  منىلر والببىريوابىن ال ابن أبي ًاتم

 وًالله وًرامه وًدوده وفراغضه وما يإمن به ويعمل به.
 وبنًو هلا قال  كرمة وم اهد وقتادة وغيرهم .

 . والمتشابه ما تردد معناه بين معنين وأكثر بو ه ساغغ
الا المتشابهاتا منسوخه روى ابن المنلر وغيره  ن  لي بن أبي بلًة  ن ابن  باس ق
ره وأمثاله وأقسامه وما يإمن به وال يعمل به.  ومقدَّمه ومإخَّ

 
 ويدخل النسخ األًكام وال يدخل من الوًي المنزل ثالثةا

)ومىا خلقىت ال ىن واإلنىس إال ، وهي سىبب اإلي ىاد العقاغد إلنها إخبار  ن الخالق وًقه أوالكا 
ا نسخ للًكمة األول  من الخلق وإببىال لهىا، ولهىلا ، ونسخهيعني يوًدون ويبيعون ليعبدون(

قىىال  ا )األنبيىىاء أخىىوة ٍلع ىىالَّت  تختلىى  شىىراغع األنبيىىاء وتتفىىق  قاغىىدهم وأصىىول  بىىاداتهم  ، 
 رواه البخاري. أمهاتهم شت  ودينهم واًد(

 
فىتم أمهىاتهم وتعىددت، والدين هو أصولهم واألصول كاألنساب فينسىب األبنىاء ابىاغهم وإن اختل

وأبناء األمهات مًارم ألزواج  بىاغهم، يعنىي أن أصىول فىرو هم وإن اختلفىت فتختلى  صىورة 
ويبقى  التشىابه فىي أصىل التشىىريع فالصىالة شىريعة األنبيىاء واًىىدة ولكىن تختلى  فىي صىىورتها 

 و ددها ووقتها .
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هىىأ ل للفبىىرة والعقاغىىد  ليهىىا فبىىر اإلنسىىان، واخىىتال  العقاغىىد وأصىىول الشىىراغع تبىىدي )ف ىىؤ ٍقمو و  و
) لوٍق اَّللَّ ا ال  ت بوٍديل ٍلخ  ل يوه  ة اَّللَّ الٍَّتي ف ب ر  النَّاس    ر  ٍنيفكا ٍفبو  ً يٍن  وإلا غُيىرت أصىول العقاغىد فىال  ٍللد ٍ

بد أن تأيىر الفبىرة لتتوافىق معهىا، ولكىن لىم كانىت أصىول العقاغىد ثابتىة ال تتأيىر ثبتىت الفبىرة 
 .ال تبديل لخلق هللا()وقض  هللا بللأ لها 

 
ك  ، ألن اإلنسىىان فبىىر  ليهىىا وهىىي صىىلته مىىع  نسىىه وبنسىىخها ااداب واألخىىالق واألخبىىارا ثانيىىا

 تبديل للفبرة وإفساد لصلة الخلق كالصدق واألمانة والوفاء بالعهد وإكرام الضي  والعفا .
لة الخلىق فيمىا ونسخ العقاغىد إفسىاد لصىلة المخلىوق بالخىالق ونسىخ األخىالق واألداب إفسىاد لصى

 .بينهم
 
ك  ، للا كل ما يخبر به نبي من أنبياء هللا فال بد أن يقع ال األخبار، ألن نسخها تكليب للمخبرا ثالثا

 يُنسخ، والنبي يخبر  ن ربه ونسخ األخبار تكليب له سبًانه .
ن ويدخل في األخبار أًوال السابقين والالًقين من أشراب السا ة وأًوال الخلق بعد موتهم مى

ًياة البرزخ والبعث والنشور وأخبار الأيب كاألرواح وال ن والمالغكة و مار السىماء وصىفة 
 السماوات وسمكها وغير للأ .

 
الكتىاب إلا أُبلىق فىي القىر ن والسىنة م ىرداك مىن  )هن أم الكتاب وأخىر متشىابهات(قوله تعال ا 

نىي وأبىي هريىرة لمىا أراد ولًديث زيد بىن خالىد ال ه، غير  ب  فيدخل فيه السنة ألنها وًي
فقضى  بًكمىه ومنىه التأريىب  أن يقض  النبىي   فىي الزنىا قىالا )ألقضىين بينكمىا بكتىاب هللا(

 وليس التأريب في المتلو من القر ن وإنما هو من سنة.
ولإلًكىىام والتشىىابه فىىي القىىر ن معىىاني متأىىايرة مىىن بعىىك الو ىىوه قىىد وصىى  هللا القىىر ن كلىىه 

ام ووصفه كله بالمتشابه، وقسمه إلى  مًكىم ومتشىابه كمىا فىي  يىة  ل  مىران هىله، فلمىا باإلًك
ولمىا وصىفه كلىه بالمتشىابه  )كتاب أًكمت  ياته ثىم فصىلت(وص  هللا كتابه كله باإلًكام قالا 

ث ىاٍني  )قالا  ا مَّ ىاٍبهك ىٍديٍث ٍكت ابكىا َمت ش   ً
س ىن  الو ًو ل  أ  ُ ن ىزَّ يىة أقىرب إلى  معنى  والتشىابه فىي هىله اا (اَّللَّ

اإلًكام ألن المراد بالمتشابه هنا هو مشابهة أًكام القىر ن بعضىها لىبعك فىال ينىاقك موضىع 
ك  خىر، وهىلا نفىي للتعىارك والتنىاقك واالخىتال  فيىه  أ ف ىىال  )فىي قىول البشىر الًاصىل موضىعا

دُواو  ٍ ل و    يوٍر اَّلل  ل وو ك ان  ٍمنو ٍ نٍد غ  ا( ي ت د بَُّرون  الوقُرو ن  و  ٍتال فكا ك ٍثيرك  . ٍفيٍه اخو
ك(فقولىىها  يشىىبه بعضىىه بعضىىا، ويصىىد ق بعضىىه بعضىىا، ويىىدل  بعضىىه  لىى   أيا )كتابىىا متشىىابها
 .بعك
 

قال سعيد بن  بير وقتادة والسدي وغيرهم، فمعن  المتشابه هنا في  ميع القر ن، قال م اهىدا 
 في القر ن كله.

ا انضمت إل  بقية اايات في بابها أًُكمت وبُينىت وأما في اايات فقد تكون متشابهة بعينها وإل
ك فىىال يتنىىاقك، وهىىلا المىىراد فىىي قولىىهاوزال تشىىابهها،  ك  ألن القىىر ن يشىىبه بعضىىه بعضىىا )كتابىىا

ك(  .متشابها
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يعني أن  يات الكتاب  )كتاب أًكمت  ياته(المراد في قولها هلا هو اإلًكام العام للقرأن وهو و

ك، فمالم يًُكم  بنفسه منفرداك أًُكم بآيات أُخرى مىن الكتىاب تُزيىل لبسىه ومىا تشىابه أًُكمت  ميعا
 منه في  قل القارىء وقلبه، وللا كان إًكام القر ن  ل  نو ينا

 . ام في القر ن كله وخاص في  يات معينة 
 تشابهه  ل  نو يناالو

ك ويإكىد بعضىه بعضىاك وال يو ىد منىه مىا  تشابه  ىام ينىاقك فىي القىر ن كلىه يُشىبه بعضىه بعضىا
 .ااخر

 .في  يات معي نة تشابه خاص
 .والتشابه العام من معاني اإلًكام العام، واإلًكام الخاص  زء من اإلًكام  العام

والتشابه الخاص يخال  المًكم الخاص، والمخالفة يُقض  بها للمًكم، وقد تكون كاملة بالنسخ 
 .التام أو مخالفة لبعضه بتقييده وتخصيصه 

 
القر ن إال من فىي قلبىه مىرك سىابق ليؤخىل بأيتىه ليمرهىا  لى  النىاس، فيسىتر  وال يترأ إًكام

ىا الَّىٍلين  فىي هواه بً ة من القر ن، فالهوى سابق في قلبه لم يو ده القر ن وللا قال تعال ا  )ف ؤ مَّ
ٍتأ ىىاء ت ؤو  ابو ٍفتون ىىٍة و  ٍتأ ىىاء الو ىىهُ ابو ىىاب ه  ٍمنو ىىا ت ش  ٍَّبعُىىون  م  ىىغي ف ي ت يو ومىىن فىىي قلىىوبهم زيىىغ هىىم  ٍويٍلىىٍه(قُلُىىوٍبٍهمو ز 

فالمرك في قلوبهم مستقر قبل نًرهم في القر ن فتعلقت بهم الشىبهات، وأمىا القىر ن  المنافقون
 )وأما اللين فىي قلىوبهموزيادة غي للمنافقينا  )قل هو لللين  منوا هدى وشفاء(فشفاء للمإمنين 

ك إل  ر سهم( مرك فيشفيه والمنافق يبلىب المتشىابه ألن المإمن يبلب المًكم  فزادتهم ر سا
)ويقول اللين  منوا لوال نزلت سورة فإلا أنزلت سورة مًكمىة فيمرضه قال هللا  ن المإمنينا 

)فيتبعون مىا تشىابه وقال  ن المنافقين  ولكر فيها القتال رأيت اللين في قلوبهم مرك .. ااية(
 .منه(
 

لعلل، في ب الًلر من م السة أصًابها، وأمراك القلوب بالشبهات تُعدي كؤمراك األبدان با
ل يوىأ  ) ن  اغشة، رضي هللا  نها، قالتا تىال رسىول هللا  ا ففي الصًيًين  هُىو  الَّىٍلي أ نىزل    

اتي  ىىاٍبه  ىىُر ُمت ش  أُخ  ىىاتي هُىىنَّ أَُم الوٍكت ىىاٍب و  ك م  ًو ىىهُ  ي ىىاتي ُم ىىا ي ىىلَّكَّرُ )إلىى  قولىىها  (الوٍكت ىىاب  ٍمنو م  ٍإال أُولُىىو  و 
ٍَّبعُىون مىا تشىابه منىه فؤولغىأ الىلين س ىمَّ   (األلوب ابٍ  قالتا قال رسول هللا  ا "فإلا رأيت  اللين يت

" ل ُروهُمو ًو  . هللاُ ف ا
 
 

 وقد  عل هللا  لم المتشابه  ند الراسخين ال م ىرد العىالمين، فمىا كىل  ىالم راسىخ وكىل راسىخ
اللي يعلم المًكم والمتشابه فيُقصد ببلبها منه، والعالم غير الراسخ اللي  والعالم الراسخ،  الم

ل ىُم ت ؤوٍويل ىهُ ٍإالَّ قال تعال ا  ،يعلم المًكم ال المتشابه، فيُقصد في المًكمات ال المتشابهات ىا ي عو م  )و 
نو ٍ نٍد ر   نَّا ٍبٍه كُلٌّ م ٍ اٍسُخون  ٍفي الوٍعلوٍم ي قُولُون   م  الرَّ ُ و   ب ٍن ا(اَّلل 
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، وفىي قولىه فيُر ع في فصل المتشابه إل  أهىل الرسىوخ فىي العلىم ال إلى  م ىرد وصى  العلىم 
إشىىارة إلىى  أن القىىر ن ال يتنىىاقك فىىي الًقيقىىة وربمىىا يتنىىاقك فىىي  )كىىل مىىن  نىىد ربنىىا(تعىىال ا 

 األلهان القاصرة، فيإمنون ب ميع القر ن ويفصلون في متشابهه بمًكمه .
 

لقىىر ن ال ينىىافي الًكمىىة مىىن إنزالىىه، وهىىو الهدايىىة والنىىور والبينىىة وإقامىىة وو ىىود المتشىىابه فىىي ا
الً ة  ل  الخلق، فا   عل في أصل الًكمىة مىن الخلىق ابىتالء النىاس واختبىارهم، واالبىتالء 

  ل  نو ين ا
 .ابتالء األبدان بااالم واألسقام وال روح والقتل وغيرها أوالكا
كا ، و عىل لكىل ابىتالء ول والقلىوب بشىهواتها ونزواتهىا وأبما هىااأللهان وهىي العقىابتالء  ثانيا

ك تمكن له، ومن هلا ابتالء هللا للعقول بالمتشابهات ومدى ثبات النفوس وميلها مع وضوح  أسبابا
 المًكمات البينات ليختبر هللا الصادق من المنافق .

ه أًد إال هللا  ل  قولين، وقد اختل  العلماء في و ود المتشابه المبلق في القر ن اللي ال يعلم
)ال يعلىم تؤويلىه إال هللا والراسىخون في قوله تعىال ا  سبًانهواختلفوا في الوق   ل  اسم )هللا( 

ا )أنىا مىن قىال ابىن  بىاسفقال بالعب   ما ة كابن  باس وم اهد والقاسم بىن ،،  في العلم(
 .الراسخين في العلم اللي يعلمون تؤويله(

 
ال بؤن هللا لم ي عل في كتابىه متشىابه إال  لمىه أًىداك مىن العلمىاء، وال تشىابه ومن قال بالوق  ق

مبلق في القر ن، وإنما هو نسبي يفوت  ل   ىالم أو  لمىاء فيعرفىه  ىالم أو  لمىاء، ولكنىه ال 
ًديث النعمىان بىن بشىير فىي الصىًيًين قىال يتشابه في األرك كلها  ل  كل أًد، ويإيد هلا 

فقال كثير ولىم  )الًالل بين والًرام بين وبينهما أمور مشبهات ال يعلمهن كثير من الناس(  ا
)الًىالل بىين هلا خاص بما يُكل  بىه العبىاد  مىالك و بىادة ولىلا قىالا  بؤن، وقد يُقالا يقل  ميع

فيىىدخل فىىي المتشىىابه مىىن أمىىور األخبىىار والأيىىب مىىاال يىىدخل فىىي التشىىريع ًىىالالك  والًىىرام بىىين(
 راماك.وً

وقد  عل غير واًد من السل  الًالل والًرام كله مًكم كما هو ًاهر قول ابىن  بىاس، قىال 
، مىا فيىه مىن الًىالل والًىرام، ومىا (منىه  يىات مًكمىات)ابن أبي ن يح،  ن م اهىد فىي قولىها

 .سوى للأ فهو"متشابه
 

 .والعب  في ااية تشري  للعلماء ومنزلتهم  ند هللا إل  بفهم  ليه سبًانه
وقال  ما ة من السل  بىالوق   لى  اسىم )هللا( سىبًانه وهىو قىول ابىن  مىر، و اغشىة، وابىن 

، ونقل  ن مالأ وغيره .  مسعود، وأُبي 
 
أن التشريع الًىالل والًىرام ال متشىابه مبلىق فيىه، لًىديث النعمىان ألن هللا ال يكلى   تًقيقوال

ك  ليهم، وأما أمور األخب فيهىا إن ُو ىد  التشابه المبلىقفار والأيب العباد بعمل ثم ي عله متشابها
سىبًانه، ألن هللا قصىد فىي اللفىً بيىان معنى  ومىا وراءه مىن  ويوكل إل   المه وًدهفهو نادر 

ك  ليه، ألن المتشابه هىو  أمور الأيب ليس مقصوداك للعقل أن يتفكر فيها فال يُسم  متشابها مبلقا
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يين أو صورتين وأكثر بال مىر ح، والعقىول ما يبلب له العقل صورة أو ًقيقة وتردد بين معن
منهية  ن تمثيل هللا وتشبيه صفاته بالمخلوقين ولو في االهان، وهي مبالبة بفهم مراد هللا من 
 لكر صفاته وأسماغه بمعرفة  ثارها  ل  العباد والتعىر   لى  الخىالق وكمالىه و مالىه و اللىه

ك  وكىىل مىىا وراء ًىىواهر األدلىىةوصىىر  العبىىادة لىىه وًىىده،  فىىي األسىىماء والصىىفات لىىيس مؤلونىىا
للعقول أن تنًر فيه فضالك  ن أن تد ي ترددها في فهمه بين معان وصور مًصىورة ألن هللا 

فبًث المثلية منهي  نه، وكل مىا وراء ًىواهر )ليس كمثله شيء وهو السميع البصير( ا يقول
ك وإن تعىدد فى ي الىلهن ألن الًىق لىيس األدلة مما يتصوره العقل  هل وال هىل ال يكىون متشىابها

في واًد منها، والمشتابه هو ما تردد الًق فيه بين  دة معان منقدًىة فىي األلهىان، ولىو صىح 
 للأ لسمي كل  هل متشابه .

 
ومن قال بنفي التشابه المبلق في القر ن كله  لل للأ بمخالفة مقتضى  التنزيىل وهىو اإلًكىام، 

هم تؤويل فيها  ميعها، ولو كىان فىي القىر ن متشىابه وألن السل  لم يتركوا  ية في القر ن إال ول
 لما  سروا  ليه، وإنما ما يتشابه  ل  أًد يُفسره غيره

 
ُِ : )قال تعالى ِذ اْل ُِ َّ اَم اَل ٌَت ِِ  َِ ٌْ اْم ٌَْفعَاْل ذَِلاَك فَلَا َِ نٌَِم َو ِِ ْؤ ُِ ْم دُوِم اْل ِِ نُوَم اْلَكافِِشٌَم أَْوِلٌَاَء  ِِ ْؤ

ْْ تُقَاة   ْنُ  ِِ َّقُوا  ٍء إِالَّ أَْم تَت ًْ ِ فًِ َا  (اّللَّ
، وأصرح من للىأ فىي سىورة النًىل فىي وفي ااية ًكم اإلكراه، ومداراة الكافرين  ند خوفهم

 ويكون الكالم  ل  ااية في النًل بإلن هللا. من أكره وقلبه مبمغن باإليمان( )إالقوله تعال ا 
 

نًِّ إِنََّك أَْنَم )قال تعالى:  ِِ ا فَتَقَ َّْل  ش  شَّ ََ ُِ ا فًِ  َْطنًِ  َِ ِ إِنًِّ نَذَْشُم لََك  َّ َشاَم َش ِْ َشأَُم ِع ِْ إِْذ قَالَِم ا
( ُْ ٌُع اْلعَِلٌ ِِ ا َوَضعَتَْ ا 53السَّ َِّ َِ ( فَلَ ٌْ ا َوَضعَْم َولَ َِ ِ  ُْ ُ أَْعلَ ِ إِنًِّ َوَضْعتَُ ا أُْنثَى َواّللَّ َّ قَالَْم َش

 َْ ْشٌَ َِ ٌْتَُ ا  َِّ  .(الذََّكُش َكاألْنثَى َوإِنًِّ َس
ك لببالن ما يعتقده النصارى فيه من إنه ابني   تعال   لكر هللا نشؤت  يس  ببيان نشؤة أمه، بيانا

ك، فال دال هللا  ن للأ، وأسلوب القر  ن  ند رد وإببال  قيدة بي ن أصلها فنقضه لتنتقك تبعا
، فيز مون أن  يس  ابن   تعال  هللا، و يس   في فروع  أُصولها خابغة ال يُوصل إل  ًق 
له أم وأمه مريم، ومريم لها أم وأب ولهما أمهات و باء إل   دم، فمن أتت بنوته  ، وللا لكر 

إشارة إل  األبوة  )إل قالت امرأت  مران( مران و مران فقال هللا الزو يه بين امرأة 
واألمومة لمريم، ولكر هللا اسم مريم ولم يلكر اسم أمها في القر ن، ألن نسب  يس  ير ع 
إل  مريم ثم أبيه ال ير ع إل  أمها والناس تُنسب إل   باغهم، واسم أم مريم ًن ة  ل  قول 

بنت  مران، وال يقال  يس  بن مريم بن ًنة، وإنما  كرمة وقتادة، فعيس  هو ابن مريم 
لكرت مريم ألن نسب  يس  إليها لعدم األب، ولما كان لمريم أب تركت األم ًنة ولكر األب 

  مران،
، وفي ااية أن من ال )امرأت  مران(ولما كانت أم  مران ال أثر لها في نسب  يس  قالا  

 يعر  أبوه ال ًرج أن ينسب ألمه .
راك )قولها  رَّ  ً ٍني ُم ا ٍفي ب بو ُت ل أ  م    .(ٍإن ٍي ن ل رو
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، والمراد هنا االنقباع للكنيسة فيخدمها المًرر هو المتًرر من كل قيد يصرفه  ما أُرييد له
 ، و بادها ال ينشأل بدنياه  ن للأ

ا"، روى ابن  رير  ن  ابن أبي ن يح،  ن م اهد في قولها"إني نلرت لأ ما في ببني مًررك
 للكنيسة يخدُمها.قالا 

 وبنًوه قال الشعبي وقتادة وسعيد بن  بير والربيع والضًاأ .
وفىىي اايىىة  ىىواز النىىلر واسىىتًبابه للعبىىادة فىىي شىىريعتهم، وفىىي ًىىاهر اايىىة أن امىىرأة  مىىران 
ك في اللرية وأن يكىون  ك في الولد اللكر، وقيل إنها نلرت قبل ًملها بمعا نلرت بعد ًملها بمعا

 لكراك.
، ) إنه ال يرد شيغا ولكنه يستخرج به من البخيل ( النهي  ن النبي   في النلر وقالا وقد  اء

وإنما نهي النلر ألن النالر يلزم نفسه بعمل صالح إلا رزقه هللا نعمة أو كش   نه نقمة، وهلا 
ال إلا تصدق له أو يًمله إل  اساء الًن بربه، فيقع في النفس أن هللا ال يُعبي  بده ويعافيه إ

صل  وزك  وصام ونًر وغير للأ من العبادات، وهلا ينافي كمال ربوبية هللا لعباده ورزقه 
لإلنس وال ن وإن  صوه وتكفله برزق البهاغم واللر، وًق هللا في  باده أن يعبدوه وإن 
 ًرمهم، وال يعصوه وإن وهبهم، فالعباء يستو ب الشكر والمنع يستو ب الصبر وكالهما

 يستلزمان دوام العبادة واالفتقار  .
ويتضمن النلر   ز النفس بالتقرب   بوا ية إال بإلزام نفسها بالنلر، وًق هللا في  باده أن 

 يُباع وال يعص  برضا النفس وتسليمها.
 

والمإمن  ند ًا ة النفع ودفع الضر يد و ربه ويُلح في  بادته، كًال نىوح وإبىراهيم وأيىوب 
  و، مسهم الضر وما لكر هللا أنهم تلروا وإنما صىبروا ود ىو، كًىال يىونس وموس  و يس

وأيىوب وقىد بىال  )ال إله إال أنت سىبًانأ إنىي كنىت مىن الًىالمين(وهو في ببن الًوت قالا 
 )إني مسني الضر وأنت أرًم الراًمين فاست بنا له فكشفنا ما به من ضر(مرضه فقالا 

إال مع كره وإلزام، والمىإمن يكتفىي بىدفع شىًه بإيمانىه بًىق  والنفوس الشًيًة ال تخرج مالها
 .)ومن يوق شح نفسه فؤولغأ هم المفلًون(ربه  ليه، 

 
لقوله  ا )من نىلر أن يبيىع هللا فليبعىه ومىن نىلر أن  ومن نلر با ةك و ب  ليه الوفاء بنلره

)يوفىون بالنىلر ويخىافون يومىا به فقىالا ، وقد مدح هللا الموفين بالنلر في كتايعصيه فال يعصه(
كمىا فىي الصىًيح  ىن ، وقد  اء لم  خر الزمان لكثرة النلر بىال وفىاء فيىه كان شره مستبيراك(

 مران قالا قال  ا )خيركم قرني ثم اللين يلونهم ثم اللين يلونهم ثىم ي ىيء قىوم ينىلرون وال 
  يفون(
 

اا وَ )وفي قوله تعىال ا  َِّ َِ فَلَ ٌْ اا َوَضاعَْم َولَا َِ ِ  ُْ ُ أَْعلَا ِ إِنِّاً َوَضاْعتَُ ا أُْنثَاى َواّللَّ َّ َضاعَتَْ ا قَالَاْم َش
 َْ ْشٌَ َِ ٌْتَُ ا  َِّ  .(الذََّكُش َكاألْنثَى َوإِنًِّ َس



 
 

7 

ك إببال امرأة  مران ليمينها، ألن الوفاء بها أصبح  ، فهىي تبمىع بولىد لكىر فولىدت أنثى ، ًراما
العبادة فتعتك  وتنقبع وسب الر ال فتختلب بهم، والوفاء بنلر البا ة  واألنث  ال تقيم في دور

 وا ب وإنما أببلت نلرها ألنه ال وفاء لنلر في معصية هللا، وسبب المعصية في وفاغها 
 

 يًهر في كالم السل  في أمرينا
ابن ، فروى فال ي وز أن تقيم وتديم ال لوس بين الر ال األ انب، اختالبها بالر ال أوالكا

 رير  ن  ن القاسم بن أبي بزة  ن  كرمة مول  ابن  باس قالا ال ينبأي المرأة أن تكون 
 مع الر ال.

رون الألمان قالا(قالت رب إني وضعتها أنث ) معمر،  ن قتادةاو ن   ، وإنما كانوا يًر 
 .(وليس اللكر كاألنث  وإني سميتها مريم)

 .-يسة يعني للكن –وقال السديا إنما يًرر الألمان 
وفي هلا دليل  ل  ًرمة اختالب الر ىال بالنسىاء فىي الم ىالس وأمىاكن العمىل الىلي يتضىمن  

قراراك، وكللأ م الس التعليم، وتًىريم اخىتالب الر ىال فىي الم ىالس والم ىامع الداغمىة مًىرم 
فىىي سىىاغر الشىىراغع، وكانىىت النسىىاء مىىن بنىىي إسىىراغيل يصىىلين فىىي دور العبىىادة معىىزوالت  ىىن 

 ما استشرفن للر ال منعن من للأ كما روي  ن  اغشة وابن مسعود .الر ال فل
 

 واالختالب  ل  نو ين ا
وهىو مىرور النسىاء فىي البريىق والسىوق لقضىاء الًا ىات وصىلة  ا اخىتالب  ىابرالنوع األول

األرًىىام والشىىراء والبيىىع فهىىلا  ىىاغز  نىىد الًا ىىة، وقىىد ألن هللا ألمهىىات المىىإمنين خىىرو هن 
سىىقب هللا  ىىن النسىىاء صىىالة ال ما ىىة لفضىىل قىىرارهن فىىي البيىىوت وفضىىله لًا ىىاتهن، وقىىد أ

 والوا بات ال تسقب إال أل ل مقصد  ًيم.
وهو اختالب الم الس والتعليم والعمل فهلا مًرم باالتفاق، وال يُعلىم  اختالب داغم النوع الثانيا

ين بعىد زمىن فىي مىلهب   نىد السىل  والخلى  إباًتىه، وإنمىا  ىرى فىي كثيىر مىن بلىدان المسىلم
اًتالل النصارى لكثير مىن بلىدان المسىلمين فىاختلبوا بهىم وبىال  لىيهم األمىد فتببعىوا  ليىه، 
وإال ال يُعر  قبل  قود قريبة في مصىر والشىام والعىراق والىيمن فضىالك  ىن  زيىرة العىرب، 
 وقد بينت أًكام االختالب في رسالة مسىتقلة فتُنًىر، ويىاتي مزيىد نًىر فىي هىلا االخىتالب  نىد

)ال وقولىىها  )تعىىالوا نىىد وا أبناغنىىا وأبنىىاغكم ونسىىاغنا ونسىىاغكم وأنفسىىنا وأنفسىىكم(قىىول هللا تعىىال ا 
وتقدم اإلشارة إل  للىأ فىي  يسخر قوم من قوم  س  أن يكونوا خيراك منهم وال نساء من نساء(

 . )فر ل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء(قولها 
كا ما تستثفر وتتًفً به فيتن س المس د إلا أدامت  أن المرأة تًيك وال ت د دوما ثانيا

 اال تكا  فيه بال انقباع، وبهلا قال قتادة والربيع و كرمة.
عن  اغشة قالتا أمر رسول هللا فوفي الًديث دليل  ل  فضل المسا د وصيانتها وتبييبها، 

  صل  هللا  ليه و سلم ببناء المسا د في الدور وأن تنً  وتبيب .
ك إال العبور للًا ة في المس د إلا أمنت التن يس قياساك  ل  ال نب  وي وز للًاغك )وال  نبا
قال به الشافعي وأًمد في المشهور  نه، وهلا  ل  القول أن المراد بما ي تنبه   ابري سبيل(
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ال نب هو موضع الصالة ومنهم من قال المنع لقرب الصالة ال موضعها وهما قوالن 
 بيانه في سورة النساء.للمفسرين من السل  ويؤتي 

 ومنع من المرور الًنفية ألن الًيك أشد من ال نابة فال يرون يقاس  ليه .
 ا وأما مكث الًاغك في المس د فقد اختل  فيه العلماء  ل  قولين

 
، ومن منع من العبور فيمنع من المكث من باب المنع وهو قول األكثر وهو األشهرا األول
 أول .
وللأ ألن النبي   قال لعاغشة لما ًاضت في ً هاا ، أمن تن يس المس د ال واز  ندا الثاني

وًاهر الًديث أن لها أن تدخل البيت  )اصنعي ما يصنع الًاج غير أن ال تبوفي في البيت(
 بال بوا ، فلم يمنعها من دخوله وخص المنع بالبوا .

ب توقيفي، وأما الًاغك فن استها في وألن المسلم ال ين س كما في الًديث، ومنع ال ن
 ًيضها فإن تًفًت واستثفرت وأمنت من تن يس المس د  از مكثها فيه.
 وبهلا قال مالأ في قول وأًمد في رواية والمزني وابن المنلر وغيرهم.

 
وأما ًديثا )ال أًل المس د لًاغك وال  نب( فقد رواه أبو داود من ًديث  سرة بنت 

 يصح أنكره أًمد والبخاري والبيهقي وغيرهم. د ا ة  ن  اغشة وال
 اغشةا أن وليدة كانت سوداء لًي من العرب فؤ تقوها فؤسلمت قالت وفي الصًيح  ن 

 . اغشة فكان لها خباء في المس د أو ًفش
ك من ال نابة فهو باأليام  ولم يلكر منعها أو سإالها  ن ًالها وًيك النساء أبول زمنا

االختيار وي ب رفعها  ند دخول الصالة، بخال  الًيك فهي باقية وال نابة  ارضة ترفع ب
ال تنزل وال ترفع باالختيار، فالًا ة لبيان ًكم دخول الًاغك ومكثها في المس د ًاهرة 
ك منها، ولكن غشيان الر ال للمسا د أكثر من النساء والمرأة الًاغك ال  كال نابة أو قريبا

ة مرفو ة  نها وال تبيت فيه كالر ال، ولكن قد يقصدنه تقصد المس د  ادة إال لصالة والصال
فقد كان لمس د رسول هللا   امرأة سوداء تقم المس د كما في لأير صالة كنًافته وتبييبه 

 . الصًيًين
 

قال لي رسول هللا صل  هللا  ليه و سلم  اغشة قالتا واًتج المانعون والم يزون بما روته 
 .خمرة من المس د قالت فقلت إني ًاغك فقال إن ًيضتأ ليست في يدأناوليني ال

فمن أخل منه التًريم قال إن النبي أقرها  ل  منع دخولها، لعلمها به من قبل ولكنه ألن لها 
ومن استدل بال واز أخله من قولها )إن ًيضتأ ليست في يدأ(  ل  ، بالتناول ال المكث

ك، وإما أن الًيك في الفرج ال معنييها إما أنأ ال تملكين ًيضأ  فهو من هللا فال يمنعنأ شيغا
في اليد، قالواا ويًهر من كال المعنين اإللن بالدخول ولم يُقيد بزمن وال ًال ما أمن تن يس 

 .المكان
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يوح   ن  الثوري بدالرزاق ًدثنا  وابن ببه من ًديث روى أبو ًفصوقد  ٍمقود اٍم بن شُر 
 ن الو

اَّللَّ  نها قالتا كن  المعتكفات إلا ًضن أمر رسول اَّللَّ بإخرا هن من  ن  اغشة رضي أبيه 
  المس د، وأن يضربن األخبية في رًبة المس د ًت  يبهرن(

وهلا الخبر ال أ لمه إال في كتب الًنابلة و ود إسناده ابن مفلح، وال أ لمه يروى إال من 
 ًديث  بدالرزاق تفرد به  ن الثوري.

ًفً المس د من التن يس النعدام ما يتوق  به نساء للأ الزمن، وألن وقد ًمل هلا  ل   
 .الًيك يبول فيصعب االًتاز من تن يس المس د به

وأمر النبي   النساء الًيَّك أن يعتزلن مصل  العيد فللأ ًت  ال يقبعن صفو  صالة 
 فالة .النساء، ولم يكونوا يصلون في مس د وإنما كانت صالتهم في 

وأما  رق ال نب والًاغك فال خال  في بهارته، ويؤتي مزيد في المسؤلة في سورة النساء 
 ااية .)ال تقربوا الصالة وأنتم سكارى ..(في قوله تعال ا 

 
ي م  )وفي قولها  رو ا م  يوتُه  ٍإن ي س م  تسمية المولود  ند والدته فيما يًهر، وللأ أنهىا سىمته  نىدما  (و 

ىا ٍمىن  الش ىيوب اٍن )أم أنث ، وقرينة تؤكيد للأ قولهىاا   رفت  نسه لكراك  ي ت ه  لُر  ٍوٍإن ىي أٍُ يىلُه ا ٍبىأ  و 
ٍ يمٍ  ك  (الر   .فسمتها و ولتها، والتعويل يكون في أول الوالدة غالبا

، وسىم  وقد كان النبي   يسمي المولود  ند تًنيكه كمىا ثبىت فىي الصىًيح  ىن أنىس وغيىره
رسول هللا  ا "ولد لي الليلىة ولىد سىميته باسىم  كما في الصًيًين قالراهيم يوم والدته ولده إب

 .أبي إبراهيم"
الًسن ، وقد  اء في المسند من ًديث سعيد بن أبي  روبة وأبان العبار كالهما  ن قتادة 

م رهين بعقيقته ، تلبح  نه يوم كل غال رسول هللا ،   ، قالا  ن ن سمرة بن  ندب ، 
 .سابعه ، ويًلق رأسه، ويسم 

أخر ه أبو داود وقالا وهم همام  )يسم (بدالك من  )ويدم (ورواه همام  ن قتادة به لكن قالا 
 .وليس يإخل بهلا

وًديث سمرة ليس بصريح في أن التسمية تكون في السابع وإنما هو صريح في العقيقة، وما 
 وأصح. في الصًيًين أصرح

 .وفي تعويل امرأة  مران استًباب الد اء لألًفاد مع األوالد قبل م يء األوالد
 
 


